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Số: 2703 /TB-ĐHLHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức ôn tập Ngoại ngữ cho sinh viên các khóa
hệ Đại học chính quy thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo 4 kỹ năng
Trong tháng 8 & tháng 9 năm 2021, Trường tổ chức cho sinh viên đã tích
lũy đủ số tín chỉ để có thể được xét tốt nghiệp của các khóa từ K42 trở về trước
nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (CĐRNN) đăng ký và thi để đạt
CĐRNN theo 4 kỹ năng đối với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng
Trung. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường tổ chức thi
bằng hình thức vấn đáp trực tuyến cho sinh viên.
Để tạo điều kiện cho sinh viên được ôn tập nhằm củng cố kiến thức, kỹ
năng để có thể đạt kết quả tốt nhất, Trường thông báo cho các sinh viên cho nhu
cầu đăng ký ôn tập như sau:
1. Đối tượng đăng ký và thời gian đăng ký hệ thống ôn tập:
- Đối tượng đăng ký: Sinh viên hệ đại học chính quy từ Khóa 42 trở về
trước có nhu cầu tự nguyện đăng ký.
- Thời gian đăng ký ôn tập: Sinh viên đăng ký ôn tập từ ngày 12/8/2021
đến ngày 14/8/2021
- Sinh viên đăng ký ôn tập trên cổng đăng ký trực tuyến:
http://dangkyhoc.hlu.edu.vn.
- Hỗ trợ kỹ thuật đăng ký: sinh viên gửi email cho cán bộ Phòng đào tạo
đại học tại địa chỉ daotaodaihoc@hlu.edu.vn từ ngày 12/8/2021 đến ngày
19/8/2021.
2. Tổng thời lượng: 15 buổi x 4 tiết = 60 tiết
3. Quy mô lớp học:
- Tiếng Anh: 15 đến 30 sinh viên/ 1 lớp
- Tiếng Nga: 10 đến 20 sinh viên/ 1 lớp
- Tiếng Pháp: 5 đến 20 sinh viên/1 lớp
4. Hình thức và thời khóa biểu ôn tập :
- Hình thức ôn tập: Trực tuyến.
- Dự kiến ôn tập từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2021. Theo
đó, thời khóa biểu dự kiến như sau:
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Anh 1

Sáng và
Tối

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
Thời gian học: 08h40 đến 11h50 và
18h00 đến 21h05

Anh 2

Chiều
và tối

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, Thứ 6
Thời gian học: 13h00 đến 16h10 và
18h00 đến 21h05

Anh 3

Sáng và
Tối

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
Thời gian học: 08h40 đến 11h50 và
18h00 đến 21h05

Anh 4

Chiều
và tối

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, Thứ 6
Thời gian học: 13h00 đến 16h10 và
18h00 đến 21h05

Nga 1

Sáng và
Chiều

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
Thời gian học: 08h40 đến 11h50 và
14h40 đến 17h50

Nga 2

Sáng và
Chiều

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
Thời gian học: 08h40 đến 11h50 và
14h40 đến 17h50

Pháp 1

Sáng và
Tối

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6
Thời gian học: 08h40 đến 11h50 và
18h00 đến 21h05

5. Lệ phí ôn tập:
- Sinh viên sau khi đăng ký ôn tập sẽ nộp lệ phí ôn tập từ ngày 12/8/2021
đến ngày 19/8/2021 bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin
và cách thức sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Luật Hà Nội;
Số tài khoản: 999998810018;
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đông Đô.
Khi chuyển tiền vào tài khoản cần ghi rõ các thông tin sau:
“Họ và tên, MSSV, OTCĐR”
- Lệ phí ôn tập: 100.000 đ/ 1 buổi.

Trường chỉ tổ chức lớp học khi đảm bảo số lượng sinh viên đăng ký tối
thiểu để mở lớp./.
Nơi nhận:
TL. HIỆU TRƯỞNG
- Như trên
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
- Hiệu trưởng (để b/c);
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Các PHT (để chỉ đạo t/h);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Trường (để đưa tin);
- Lưu VT, ĐTĐH.

Nguyễn Triều Dương

